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Voairioner er ikke noget upåvirkeligt og statisk. De forandres,
styrkes, svækkes og fornyes gennem historien. Men skikke og

traditioner er både vigtige og nødvendige. Hvilken tomhed ville man ikke
føle juleaften, nytår eller til ens fødselsdag eller sølvbryllup, hvis man
ikke havde nogle traditioner i den forbindelse. Ofte hørcr de traditioner
og skikke, som år for år gentages, til de stunder man glæder sig til og som
fremmer glæden i det daglige. Det gælder for eks.i forbindelse med traditionerne ikke mindst til advent, jul eller børnenes luciaoptog, krybbespil
eller tøndeslagning til fastelavn.
Traditionerne og skikkene bevirker, at familien er sammen om noget.
BØrn og voksne har et fælles mål og en fælles hyggestund og højtid, som
får mening netop gennem gentagelsen. Og det man gentaget bliver til en
tradition. Et problem i dag er,at mange især yngre familier i stigende
grad ønsker at holde nogle traditioner i hævd, som hele familien kan deltage i, men på den anden side har de svært ved at finde ud af, hvordan og
hvorfor man fejrer eller højtideligholder en dag eller samles om en
bestemt skik. For mange traditioner er ikke blevet holdt i hævd gennem
en par generationer, de er langsomt gledet ud, bl.a.. pga. afTV og en ligegyldighed overfor disse ting især i 60erne og 7Oerne.
Alle kender for eks. Hellig trekongers dag, men mange aner ikke, hvordan
man kan fejre den alene eller sammen med familie og børn.Traditioner
har kun en mening, hvis de er mere end et levn fra gamle dage nedfældet
af en folkemindeforsker.Traditionen får først mening, når de bruges,
anvendes og giver familien glæde, hygg., samvær og indhold. Det kan
samle familien, især hvis lege og lignende er knyttet dertil som for cks. at
lede efter æg til påske eller læse historier i lyset af adventskransen.

til gavn og

glæde i hverdagcn
glans
og mening.
og giver den montone, kedelige hverdag indhold,
Vi vil med dette hefte, omfattende blandt andet sange fra advent til
Hellig 3 konger, opmuntre alle familier til at finde samhørighed, glædc
og samvær om det centrale i livet.
Da levendegøres traditionen, så den bliver

Rolf Slot-Henriksen

Advent
Med l. søndag i advent begynder det nye kirkeår.
Advent kommer fra latin:ADVENTUS =ankomst
og er en forkortelse af ADVENTUS DOMINI = HerrensAnkomst.
Advent er således den tid, hvor man forbereder sig påJesu komme, dvs.Jesu fødsel. Gud åbenbarer sig blandt os. Gud viser os sin sande kærlighed og tilgivelse i
Jesu skikkelse . Gud inkarnerer sig, dvs. bliver kød og blod.
I adventstiden læses i kirkerne tekster fra Bibelen, som taler om Jesu komme og
fødsel, samt profetier om Jesu genkomst, nar han ved verdens ende kommer for
at dømme levende og døde.

Advendtstraditioner og skikke
FOR INSTITWIONE& SKOLE& BøRNEHAVER OG HJEM:

(øf Rolf Slot-Henriksen, Vejle)
ADVENTSKRANSEN
Kransen er det kristne sejrssymbol. Symbolet på det evige liv:Jesu sejer
over døden.
Af samme grund skal kransen gerne være grØn. Farven symboliserer det nye liv i
Himlen, det evige liv, som skænkes gennem Jesu opstandelse fra de døde.

Grundlaget for forståelsen af adventskransen:
Paulus ord i l.Korintherbrev 9.24-27: "Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle lpbeq men kun 6.n filr sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den! Men
enhver idrætsmand er aftroldende i alt - de andre for at få en sejrskrans, der visner,
men vi for at fh 6n,der ikke visner.Jeg løber derfor ikke på må og få, og jeg er ikke
som en bokser, der slår i luften".

l. udgave:
Kransen på graven: kendes gennem hele middelalderen.
I Danmark lægges kransen senest 1. søndag i advent. Den symboliserer Jesu sejer
over døden.
4

Den, som dør i den kristne tro, skal opstå til evigt liv. ffr.Jesu ord : 'Jeg er det
evige liv" og 'Jeg er vejen sandheden og livet, ingen kommer til Faderen uden

ved mig".'Jeg er brødet til evigt liv".
Andre kristne symboldekoratione r ph graven er treklØveret:
tro (et kors i mos og gran),
håb (et anker i blomster og gran) og
kærlighed (et hjerte).

2.udgave

:

Adventskransen i skoler, børnehaver, institutioner og i hiemmet.
Denne skik blev først anvendt af Herrenhutterne, dvs. Brødremenigheden i
Christiansfeldt.
De anvendte kransen som adventsskik for første gang i det 17. århundrede.
Skikken bredte sig kun lokalt, men fik ikke landsudbredelse.
Anden gang skikken søgtes udbredt, var gennem præsten og læreren Johann
Hinrich'Wichern, som på børneinstitutionen "Rauhes Haus" i Hamborg f 818
tændte en adventskrans, som bestod af et vognhjul pyntet med grønt og med 24
lys, nærmest som en kalender med et lys for hver dag i december måned indtil
Jesu fødsel. Siden indskrænkede han antallet af lys trl 4,6t for hver adventssøndag.Vichern bredte selv skikken ud på nordtyske og dermed også sønderjyske
børnehjem og anbefalede børneinstitutioner at bruge kransen som anskuelses-

undervisning.
Den første kirke, som anvendte skikken, var Sct. Nicolai kirke i Åbenrå. Herfra
bredte skikken sig hurtigt gennem blomsterhandlere.Jeg har således vidnesbyrd
om, at kransen findes på Lolland allerede 1931. Kransen udbredtes til hele landet gennem julemærket i lg4S,befrielsesåret, hvor mærket viser en grankrans
med 4 strålende kærter. Den ældste form for adventskrans herhjemme består af
en krans bundet op med røde og hvide bånd på en rød stang, som står på bordet. Stangen har en stierne i toppen som symbol for Betlehemsstiernen og Jesus
som "den lysende morgenstjerne (|ohannes Åbenbaring 22.16).

Båndenes farver:
Adventskransen har to udgaveq som kan kaldes danske opfindelser:Kranscn
med røde og hvide bånd, som allerede kendes før krigen og svarer til Dannebrogs farver. Den anden udgave stammer fra begyndelsen af l960erne, hvor
skikken bredte sig fra Niels Steensens Gymnasium at bruge adventstidens farver
som bå'nd.Adventstiden har traditionelt den violette fawe, som symboliserer fbrberedelse, bod og forventning om Kristi komme .I kirkerne har det violettc
band i dag allerede fået overtag, medens det i hjemmene er mere almindeligt
med rØde og hvide bånd, som vi kender fra korsflaget, den rØde farve = Kristi
blod, den hvide faweJesu legeme og seier og døden.

J.udgave

:

Lucias krans. Den bæres som symbolsk tegn på lysets sejer af Luciabruden og
andre helgener, som er i Paradis.(Lucia betyder netop "lys", "den lysende") Evigheden kaldes også "Lux aeterna" , det evige lys. Bibelen siger at "Gud bor i et lys
ingen kan komme nær (l.Timoteus 6.16;".Jesus siger: 'Jeg er verdens lys, den
som følger mig skal ikke vandre i mørke, men have livets lys"Qoh.S.l2). Det, det
drejer sig om, er at tro på lyset, så vi kan blive lysets børn" Qohannes 12.36) og
dermed indgå i det evige lys og få livets sejrskrans.Vi bliver kddet "fra mørket
ind i Guds underfulde lys"(l.Peter 2.9).Dertor vises i den kristne kunst de hellige
med en lysglans eller lyskrans, som kaldes "glorie". Glorien kan også vises som en
strålende krans over hovedet.I Luciaoptoget illustreres dette med, at Lucia bærer
lys

i kransen.

4. udgave:

deres arbejde gennem en fest. Et rejsegilde gennemføres, nar spærene er rejst.
Ved større byggerier anvendes tre kranse, som udover den kristne velsignelse
symboliserer Gud Fadeq Gud Søn, Gud Helligand.Til advent hænger man som
tegn på velsignelsen en pyntet krans på døren.

Andre Advcntsskikke:

Gran og Kristtiørn: Minder om evigheden, det evigt gtrønne.
Røde eller kandiserede æbler: Frugten fra livets træ.(I. Mosebog).
Glas-eller porcelænsklokker: Ringer julen ind.
3.

Julekalender:

Har altid 24lilgen Sidste låge symboliserer Kristi fødsel.

4. Ndødes familiebilleder/grave:
Har man billeder på væggen af afdøde forældre, bedsteforældre eller børn, forsynes disse med en g|øn gra;ngrefl, som symbol på, at de har fået del i det evige liv
("Grenen fra livets træ står skønt.....).Adventstiden er især en tid, hvor man tænker på sine kære , både på jorden og i Himlen. De levende glædes og de døde
huskes bl.a. ved at pynte deres grave.

Juleklip:

Adventstiden er en forberedelsestid.I denne tid udsmykkes huset inde og ude.
Dette sker ved at sætte lys i grantræer (livets tfiE fra l. Mosebog og Jesu ord 'Jeg
er livets træ"). Døren udsmykkes så gæster kan se ens glæde, og hjemmet og insti

tutioner udsmykkes ligesom gader og stræder.
Juleklip er en naturlig del af denne forberedelse især i børnehaver, skoler og
hjem og fastsættes til en bestemt dag, hvor klassen,lokalet eller hjemmet
udsmykkes.

2.Adventspynt:

Stjernen:
Lys:

Glimmer:
Hierter:

Bethlehemstjernen,som omtales i Matthæusevangeliet
det andet kapitel.
Jesus som lyset, der er kommet til verden.

som skal genspejle lyset.
(fra l. Kor.13 = tro, håb og kærlighed). Gud viser sin kærlighed
ved at komme til jord.Julen som hjerternes fest.
Glaskugler (Opfundet iThtiringen i det 19.århundrede).
og glaspynt: Her går man ud fra Johannes Åbenbaring, at Paradis skal
stråle og lyse som glas og diamant (21.18-21). Kugler, hjerter,
6

Jakobsstt*.",i?iT,'.'rTJ;?'årdi.*)onrø,Jakobsdrøm
Stigen fremstiller man af guld- eller sølvbånd med påheftede
engle. Stigen når til træets top, men kan også hænges på væggen.

Kransen på huset og døren. Kransen hænges over huset som symbol på Guds
velsignelse. Dette er en gammel middelalderskik i forbindelse med nybygninger.
Huset blev derved velsignet og gæster og håndværkere påskyndet og takket for

1.

kogler og Paradisfugle i farvet glas.
De kom med budskabet: "Frygt ikke ! Se, jeg forkynder jer en
stor glæde, som skal være for hele folket.I dag er der født ier
en Frelser i Davids by;han er Kristus Herren. Og dette er
tegnet I får:I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en
krybbe" (Lukas 2.lO-12).
Dannebrog: Kristi sejr over døden og mørket.
Roser:
Jesus, som rosen eller skuddet, som skyder af den tØrre stub
(profeten Esajas)Jfr. salmerne. "Den yndigste rose er fundet" og

Engle:

5.

Julekrybbe.

Den ældste julekrybbe stammer fra den hellige Frans af Assisi, som i hret L223
fejrede julen i en hule udenfor byen Greccio i ltalien, sammen med byens befolkning, okse , æsel, får, hyrder og et ægte spædbarn. Siden bredte skikken sig i form
af træfigurer. Frans sagde til en ven: "jeg Ønsker at fejre denne hellige julenat
sammen med dig.I skoven ved klosteret findes der en klippehule. Der opstiller
du en krybbe, fyldt med hø. Så må der også være en okse med et æsel, ganske
som i Bethlehem.Jeg vil denne gang for alvor fejre Guds komme til jorden og
med mine egne Øjne se, hvor fattigt og usselt han for vor skyld havde det".
Byggesæt: Den fantastiske julekrybbe". Lohse.

6. Den 7-armede lysestage
Under vækkelsen i det l9.århundrede kom den 7-armede messingstage ind i
hjem og kirkeq men forsvandt atter i det 20. århundredes sækularisering.Inclenfor de senere ar er stagen vendt tilbage, men denne gang som iulestage i træ fra
Sverige . Stagens 7 lys skal minde os om Guds skabelse jfr.l. Mosebog.

Forslag til adventshygge:
Huer aduent riues et par timer ud øf køl.enderen, buor Jjernsynet er

slukket og stikket er beuet ud øf telefonen Denne stund bruges lOO%
familiens skød sammen med børn og/eller ægtefælle. Her synges og
øaes jul.esøhner og øduentssalmer sømt læses bøjt af
Billedbibel.en. Slik og knas er der rigeligt af . Og alt sker i skæretfra
den tændte ødaentskrans.

i

Rolf Slot-Henriksen

Forslag til Adventslæsning:
Cecil Bødger: "MAriAs barn, drengen". Cecil Bødger: "MAriAs bArn, manden".
Selma Lagerløf: "Kristuslegender". Svend Fischer-Nielsen: "Vismandens dreng",
Johannes Møllehave: "Børnebibelen". Bibelseskabet: "Dejlig er bauen'i CD med
Møllehaves rim. Bibelselskabet. "Det skete i de dage'(5 små bøger for de små).
Gurli Vibe Jens en'. "Mine første Bibelbistorier"(små. børn). "Aduentskransen" +
bog. For hele familien (Lohse).Jo Glenn: "J0 dage med Maria og Josef'.

1. Vi bænger op en aduentskrø.ns,
aduentskrans,
og glæder os til juledans,

juledans.
2. Det første lys har Gud os bragt,
Gud os bragt,
og lyset bryd.er mØrkets magt,
mørkets magt,
3. Det andet lys skal stråle klart,
stråle klart,
og sige Jesus kommer snArt,

kommer snart.
4. Det tredje lys skal lyse op,

lyse op,
og

jage bort buer edderkop,

edderkop.
5. Det fjerde lys skal råbe ud,

råbe ud:
Når Jesus kommer ser ui Gud,
ser ui Gud.,
6. Se, nu er bele kransen tændt,
kransen tænd.t,
med lys for bam, som Gud bar sendt,
Gud bar sendt.

Adventssange
1. Vær uelkommen, Herrens år,
og uelkommen berhid!

Julenat, da uor Herre bleu født,
da tændte sig lyset i mørkets skød!
Velkommen, nytår, og uelkommen her!

2. Vær uelkommen, Herrens å6
og uelkommen herbid!
Påskemorgen, da Hercen opstod,
da liustræet fæsted i grauen rod.!
Velkommen, nytåt; og uelkommen her!
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Holger Lissner 1974.

1.

Nu tændes tusind julelys

på jorden til Guds pris,
og stjernerne i tusind.tal
på bimlen ligeruis.

2. Og ouer land og W i nat
går julens glade bud.,
at

født er berren Jesus Krist,

uor Frelsermand og Gud.
3. Vcpr uelkommen, Herrens år,
og uelkommen herhid!
Pinsed.ag, d.a Gud.s Ånd. kom berned,
da nedsteg Guds kraft til uor skrøbelighed!
Velkommen, nytår, og uelkommen ber!

4.Vær uelkommen, Herrens å4
og uelkommen berbid!
Herrens år med uor Guds uelbehag

nu bringer

os glæde buer Herrens dag!
Velkommen, nytåri og uelkommen ber!

(Med tilladeke fra forfatteren)

Kan synges som vekselsang.linje I
og 3 af forsangeq linje 2 og 4 af alle.

3. Kom, milde stjerne med dit lys
som ouer Betblebem,
og lød det skænke båb og
til huert et bus og bjem.

fred

4. Til huert et hjerte, koldt og mørkt,
send du en stråle blid,
en stråle af Guds kærligbed
i denne juletid.
Emmy Købler 189& MøudJensmørk.

1. Gør døren bøj, gør porten uid!
Den ærens konge kommer bid;
han hersker ouer alle land
og er al uerdens frelsermand.
2. Retfærdig kommer han herned
og bringer liu og salighed;
sagtmodig er med hjælp ban næ4
børmhjertigbed bans scepter er

1. Der er noget

uor nød ued. bam en ende får,
derfor af stemmer uden tal
en

frydesang bam møde skal.

4. O, sølig er den stad foruist,
buis konge er den Herre Krist;
så uel det huert et hjerte gå4
buor denne konge indgangfår

fryd,

skønt rosen er falmet,

om

7.Og ued din Helligånd os led

på

uejen

frem til saligbed,

at her ui dig lousynge må,

indtil

ui

for dit ansigt stå!
Weissel I 635/NJ.Holm I 829

l0

fuglen er draget mod

syd.

sa.ng,

julen derhjemme, derbjemme bos moder en gang.

3. Der er noget i luften, et barnd.ommens bud,
som lyser imod mig som stjernen fra Gud,
som leder mig stille til Frekeren lille
med barndommens fryd,
skønt barndommen flygtet som fuglen, der reiste mod syd.
4. O kom til os alle, du ltøjtidens drot,
om lokken er gjtlden, og håret er gråt!
Udbred dine bændeq mens lysene brændeq
og skænk os din fred,
tbi euig, ja euig er glæden, når d.u følger med.

udi i uort hjertes mørke urå.
6.Ieg bjertets dør uil åbne dig,
Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ued din nåde lad det ske,
at jeg din kærligbed må se!

og

2. Der er noget i luften, som gør mig så glad,
som trØster mit bjerte i ungdommens bad,
der er noget berinde, et strålende mind.e

5. Han er den rette glædessol,
som \tser fra Guds nådestol;
ued bam, Guds Søn, det lysne må

o

aed ikke buød"
bar mistet huert blad,

der er noget i luften, sonl rosernes duften,

som fuglenes

om kærter og
3. Han os bebuder glædens år;

i lufien, jeg

som forår; skønt skouen

Vilbelm Gregersen

6. december
Julemanden i Danmark placeres ikke på en bestemt dato. Hans navn er egentlig
Sct. Nicolaus, som findes i vor almanak den 6.l2.Julemanden kendes herhjemme fra l866,hvor han gør sin entr6 gennem "Peters Jul". Den afkristnede kommercielle julemand i varehuset er lysår fra den rigtige, som var biskop i Myra i
Lilleasien og døde omkring år 300. Han er især kendt for at hjælpe de fattige og
at hjælpe nødlidende og forældreløse børn.Især var det sådan i hedenske lande,
ligesom også i dag nogle steder, at forældre skulle give deres piger en medgift
med når de skulle giftes. Nu var der en fattig mand, som havde tre døtre, men
ingen penge. I sin nød var der intet andet at gøre end at sælge dem til et bordel.
Da Nicolaus hørte om den slemme skæbne, der skulle overgå pigerne, kastede
han tre poser med guldpenge ned gennem husets skorsten, så pigerne kunne få
sig en medgift, og dermed få deres frihed eller finde sig en god mand. En anden
gang hjalp han også en uskyldig fra at blive henrettet. Endelig hindrede han et
skib i at gh under med mand og mus. Men han er især kendt, fordi kan var rundhåndet med gaver til børn.Julemanden bør per tradition egentlig kun komme
med smågaver og kun til børn,især til børn, som har det slemt.Julemanden har
den typiske røde katolske bispekåbe med hvide opslag.

ll

Det er vigtigt ikke at blande julemanden sammen med julen og især ikke med
juleaften, men lade ham blive på sin plads i den første adventsuge. Den fromme
bisp har heller intet med nisse r at gøre. Nisserne har i Danmark til gengæld
"lånt" hans røde bispetøi og spidse bispehat.
Rolf SlotHenriksen
13. december Luciadag
Navnet Lucia afledt af lux=lys.
Dagen var efter den gamle julianske kalender årets mØrkeste.
Lucia fremstilles som en ung hvidklædt kvinde eller brud med langt lyst hår og
en adventskrans på hovedet med de fire adventslys.
Lysene i den hellige Lucias hår skyldes den tradition, at hun bragte fødevarer til
de kristne, som skjulte sig for forfølgelse og drab nede i katakomberne. Men for
at kunne bære fødevarer med begge hænder, satte hun lyset på hovedet og fæstnede det i det lange hår. På denne måde kunne hun orientere sig nede i katakombernes lange mørke gange og gravhvælvinger.
Kransen, som hun bærer på hovedet, er en kombination af helgenkransen, dvs.
den glorie, som lyser omkring hende og som er et tegn på hendes frelse og salighed i Himlen. Men samtidig er det en kombination med adventskransen, hvis
dybere betydning er af samme art:nemlig sejrssymbolet, at døden er besejret og
det evige liv vundet.
Lucia ville ikke afsværge sin kristne tro under en af de store kristendomsforfølgelser, hvorfor hun led en grusom død. Lucias liv symboliserer lysets vej "Luvis
via", som mennesket skal gå for at nh Himlen.Jesus sagde herom: 'Jeg er livets
lys, den der følger mig, skal ikke vandre i mØrke, men have livets lys". Lucia er
symbolet på renhed,ligesom hele hendes liv er det. En stor forfølgelse af de kristen udbrød i hret 304 sat i værk af den romerske kejser Diokletian. Lucia blev
fanget og anklaget som kristen, men da hun ikke ville afsværge sin tro, blev hun
dømt til at blive brændt på bålet. Men da bålet gik ud, stak en soldat et sværd i
hende. På hendes grav i byen Syrakus på Sicilien skete der efter hendes død, sto
re undere, således at mennesker blev helbredt under bøn ved gmven. Siden blev
hendes lig overført fra Sicilien til Venedig. Lucia ligger balsameret på alteret i Sct.
Luciakirken ved banegården i Venedig.

Mattbæus 25.1.13:"Da ska.l Himmerige kgne IO brudepig"f som tog
deres lamper og gik ud for øt møde brudgommelL 5 øf dem uar tåbelige,
og 5 aar kloge.
De tåbelige tog deres lømper me[ men ikke olie. De kloge tog både deres
lamper med og olie i deres kønder. Dø brudgommen lod aente på sig
bleu de ølle sammen døsige og faldt i søun Men ued midnøt lød råbet:
Brudgommen kommer, gå ud og mød bøm! Dø uågned,e øll.e pigerne og
gjorde deres lamper i stand Og de tåbekge sagde til de kloge: Giu os
noget af jeres olie,for uores lamper går ud. Men de kloge suarede: Nej,
der ikke nok både til os og jer. Gå bellere ben til købmanden og køb sela.
Men dø de uør gået ben for at købe, kom brudgommen, og de, der aar
rede, gik med bam ind i bryllupssølery og døren bleu lukket. Siden kom
også de andre piger og sagde: Herre, Iterre, luk os ind! Men ban saørede: Sandelig siger jeg jef jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender
buerken dagen eller timen".
Luciøsøngen
venetiansk melodi, tekst af Holger Lissner 1982
1. Midt i den mørke nøt
lysene brænder,

Vi bærer lyset frem

i

uore bænder.

Nu skal det bringes ud
og mørket sprede,
det bringer lys fra Gud:

alt er nu rede.
:/:Budskab ui bringer med,
bud.skab om julefred,
Santa Lucia, Santa Lucia :/:
2. Nu bryd.es mørkets magt,

natten må

Luciøtrøditioner:
Om aftenen tænder man stearinlys i hele huset og slukker det elektriske lys. På
selve dagen går man i Luciaoptog. Forrest går Lucia med kransen i håret med de
fire lys. Efter hende følger syngende hendes terner. Skikken med optoget er kommet til os via Sverige under krigen og især i årene efter.
Man kan denne dag læse l.hende s livshistorie( se ovenfor)
2.Jesu lignelse om de l0 brudejomfruer, som
traditionelt læses på en af de søndage , som ligger
nærmest Luciadag.
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uige.

Som det uar forudsagt
kommer Guds rige.
Lyset kom til os ned,
søgte og fand.t os,
ui så bans berligbed

stå midt iblandt os.
:/:Budskab ui bringer med,
budskab om julefred,
Santa Lucia, Santa Lucia :/:
(Med tilladelse fra forfatteren).
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Julen som tradition

Hvordan fcjre en kristen jul?

Oprindeligt har ordet jul været brugt om "fester" og findes ikke i ental. Det kan
tidsfæstes helt tilbage til det 3. århundrede efter Kristus, men havde ikke nogen
kristen religiøs betydning før i nyere tid. Den førkristne jul i Danmark var en

Når julegaver er købt, nar man har kogt, bagt,lavet konfekt og risalamande ,
eller man har ladet slagter, bager og købmænd være leverandører med færdigvarer, når træet er pyntet og gåse- flæske-eller kalkunstegen står parat i bradepanden til at sende sin behagelige juleduft ud i de gran{g stearinlyspyntede
stueq hvad så?

midvinterfest.
Den 25. december, datoen for fejringen af Jesu fødsel, blev lagt på dette tids
punkt.
Mange og farverige er de historier, der knytter sig til den hedenske jul. Og mange
af de traditioner som disse julefester var behæftet med, om end de ændrede
karakter undervejs, kan vi endnu ilr 1999 spore reminiscenser af.
Indtil i dag, har det at være dansk været lig med besindighed. Man har ikke
kastet noget gammelt væk til fordel for noget nyt og uprøvet.
Indtil slutningen af 1700-tallet havde vi i virkeligheden ikke kastet ret meger af
julens aller ældste ballast overbord. Den religiøse overbygning på julen havde
nok været skiftet ud - flere gange , men den religiøse bund var altid den samme
Uden traditioner ingen nation lød parolen i lSOGtallet efter at englænderne
havde frarøvet os vor flåde,landets nationale stolthed og efter at vi i l8l4 var
blevet tvunget til at afstå Norge til svenskerne, for ikke at tale om statsbanke.

rotten i 1813.
Uden traditioner ingen nation ! Derfor et velment forsøg ph at opfriske den
kristne juletradition i vort lille land Danmark, der må besinde sig endnu engang,
hvis ikke det vil lade sig omklamre af den verdsliggørelse, der ikke blot er en
overfladisk fare for vor kristne kultur, men en fare der kan blive i stand til at
kvæle roden.

Har I mon nogen sinde tænkt på" buorfor ølt dette postyr for
denne ene afien Huød er det ui fejrer?

Vi fejrer at Jesus Kristus, verdens Frelser kom til vor jord:
For at vise os vejen til Guds rige.
For at åbne den stængede port til Edens have.
For at give en fortabt syndig verden fremtid og håb.
Derfor fester vi. Og der er grund til at feste!
Men glem ikke at invitere hædersgæsten med!

Når landets kirkeklokker kalder ud over vort ganske land, så lad os begynde
denne festtid i Guds hus med at byde hædersgæsten velkommen med tilbedelse og lovsang.- Sig ham tak fordi han kom!
Men efterlad ham ikke i kirken, tag ham med hjem i dine stuer, lad ham være
gæst ved dit bord og byd ham indenfor i dit hus med salmer og lovsange.

Her er nogle ideer til, hvad man kan synge :

Hjemmene er nationens fundament, og juleaften med de efterfølgende juledage
er en vigtig faktor, fordi den er "familiens dage". Det er af stor betydning for
dansk kultur, at vi værner om julens traditioner, og især de kristne
traditioner.
Konsulterer man de få bøger,der findes på vore biblioteker om julens traditio
neq så vil man opleve, at de til alle tider har været farverige og meget forskelligartede. Den kristne jul har måttet kæmpe en sej kamp - først med hedenskaben
og senere, helt ind i vor tid, med sekulariseringen, - for at få fodfæste . Det har
dog ikke blot været julens vilkå,r, det er vilkåret for kristendommen, det til trods
for at vi kalder os et kristent land.
Tager vi vor kristne kulturarv alvorligt, så lad os begynde med at fejre den kristne jul og lad os bestræbe os ph at give denne arv videre til kommende slægter.

Det efterfølgende er et beskedent forsgg

t4

på,

at give hjælp til selvhjælp.
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JULESALMER
1.

Det kimer nu til julefest,

det kimer for den bøje gæst,
som steg til laue l4ttter ned
med nytårsgauer:fryd og fred.

5. Men uerdens cere, magt og guld
for dig er ikkun støu og muld;

i krybben lagt, i klude suØbt,
bar ruig købt.

et himmelsk liu, du

2. O, kommer med til Dauids by,
buor engle sjunger under sky;
o, ganger med på marken ud,
buor l4trder bører nyt fra Gud!

ja pris din Gud i allen stund
med, lrJlig sang af bjertens grund!

3. OS lad os gå med stille sind
som l4trderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud

7. Ja, sjunge bue4 so sjunge kan:
Nu tændtes lys i s@tggers land,
og ret som midnatsbanen gol,

for miskundbed

bleu Jakobs stjerne

4.

O

og nådebud!

Jesus, uerden uid. og lang

til uugge uar dig dog for trang,
for ringe, orn med guld tilredt
og perlestukken, silkebre dt.

1. Julen bør brøgt uelsignet bud"
nu glædes gamle og unge;
buad englene sang i uerden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen uar liuets træ står skønt
med lys som fugle på kuiste;
det barn, som sig glæder fromt og kØnt,
skal aldrig den glæde miste.

6. Velan, min sjæL, så uær nu glad,
og bold din jul i Dauids stad,,

til

2. Glæden er jordens gæst i dag
med bimmelkongen den lille;
du fattige spuru,

flyu ned far tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød,
en dejlig dag er oprunden,
i d.ag bleu uor kære frelser fød,
og paradisuejen funden!

3. Frelseren selu uar barn som ui,

i dag ban lå i sin uugge,
den baue, Guds engle flyue i,
uil Jesus for os oplukke;
Himmerigs konge blandt os bot;
ban juleglæden os bringet;
ban fauner huer barnesjæl på jord
og louer os engleuinger!

en sol.

B,S.Ingemønn 18J)

8. Nu kom ban patriarkers

håb,
og
bimmeldåb;
flamrneord
og barnet Qtder nu i uang,
huad Dauid dunkelt så og sang.
med

9.

Kom, Jesus, ucer aor l4tttegæst,
bold selu i os din julefest,
d.a skal med Dauidsbarpens klang
dig takke bøjt uor nytårssang!
Grundtuig 1817

1. En rose

såjeg skyde

2. For rosen nu jeg kuæder

op afdenfrosnejord,
alt som os prdum spåede
profetens trøsteord.

om kap med Himlens bær:
jomfru uar hans mode6
Maria ren og skær

Den rose spired frem
midt i den kolde uinter
om nat ued Betblehem.

I bam brød lyset frem
midt i den mørke uinter

En

om nat

ued.

3. Den rose

fin og lille
har dejlig duft og skær;

pr os uille
og sprede mørket her;
i sandbed mand og Gud

den lyse

af syndens nød og pine
han nådig bjalp os ud.
u.|-2 Laub 192Q u. J Uffe Hansen 1935.
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Bethlehem.

Julen bar englclt4 oi medfryd
på Gud fader forlader;
ui uar i nød sålcnnge,
dog hørte han uor bØn,
ban ued, buortil ui trcenge,

etfødt i Betblebem, tbi glæder sigJerusalem.
2. En fattig jomfru sad i løn og fødte Himlens kongesØn.
3. Han lagdes i et krybberum, Guds engle sang med fryd derom:
1. Et børn

1.

os barnlig

4. Og Østens uise ofred der guld røgelse og myrra skær
5. Foruunden er nu al uor nØd, os er i d.ag en Frelser født.
6. Guds kære børn ui bleu på ny, skal holde jul i bimmetby.
7. På stjernetæpper lyseblå skal glade ui til kirke gå.
8. Guds engle der os lære brat at synge som de sa.ng i nat.
9. Da bliuer engle ui som de, Gud.s mild.e ansigt skal ui se.
IO. Ham uære pris til euig tid for Frelser bold og broder blid!

1. Glade jul dejlige jul,
engle daler ned i skjul!

flyuer med paradis-grønt,
buor de seq huad for Gud er kØnt,
lønligt iblandt os de går

Hid

2.

de

Julefryd,

euige

fryd,

bellig sa.ng med himmelsk lys!
Det er englene, l4trderne så,
dengang Herren i krybben lå,
euig er englenes sang.

/

B's'IngenannlS5oog52'

'Eren

julebud!

2. Ret i en salig tid kom han hid'
til leuende og døde genløde
de ord, der f6r så uide

til alle tider ben

om bam, som tog uor kuide
og gau os fryd igen,
ned for os i d.øden

gik

op

bud om bam, som i krybben lå;
fryd d.ig, buer sjæL, ban bar frelst!

1. Kimer, I klokker, ja, kimer før dag i det dunkle!
Tinde4 i stjerner; som englenes øjne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds Ord.
er Guds i det bøje!

sit

som sol i aftenrøden
og stod i morgengry

4. Sølig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringer til store og små

æ

for

os

på

ny.

3. Sorg er til glæde uenclt, klagen endt;
uor glæde skal buer tunge udsjunge.
Syng med Guds engleskare
på Jesu fødselsdag
om fred, trods nød og føre,
Gud Faders uelbebag,
som uil al sorgen uende
til glæde uden ende,
bcer os på børneuis
ind i paraclis.
GL lotin-dansh. Grundtuig I93O/37.

Julen er kommen nted solbueru for hjerterne bange;
med gudsbarnet i suøb, under englenes s6r.nge,

jul

kommer

for

J. Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunger om barnet så smukt,
ban bar Himmerigs dør oplukt,
sølig er englenes sang.

Frønz Gntber 11818

2.

uor Frelser bleu Guds Søn;
thi uil ui alle sjunge
med hjerte og med tunge
et:/Ere uære Gud

fra

Gud,

bringer os glædskabens bud.
'Eren er Guds i det høje!
3. Synger og danser og klapper i deres småbænde7
menneskebØrnene alle til jorderigs ender;
født er i dag
barnet til Guds uelbebag.
er Guds i det høje!

1.Nu tændes tusind juleljts
på jorden til Guds pris,
og stjernerne i tusindtal
på bimlen ligeruis.

2. Og ouer land og ry i nat
går julens glade bud,
at født er Herren Jesus Krist,
uor Frelsermand og Gud.
J. Kom, milde stjerne med dit lys
som ouer Bethlebem,
og lad det skænke ttåb og fred
tii nuert et bus og bjem.
4. Til buert et bjerte, koldt og mørkt,
send du en stråle blid,
en stråle af guds kærligbed
i denne juletid,
Emmy Købler 1898. MaudJensmark

'Eren

Grandtuig 1856
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Dcn bcdsto juletradition

1. BørnJeszs i en krybbe ki,
skønt Himlen uar hans eje;
hans pude her bleu bø og strå,
mørkt uar det om hans leje!
Men stjernen oaer buset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, balleluja, barn Jesus!

2. Huer sorgfuld sjæL, bliu karsk og glad,
ryst af din tunge smerte,

et barn er født i Dauids stad
til trøst for huert et hjerte;
til barnet uil ui stige ind
og bliue børn i sjæl og sind.
Halleluja, halleluja, barn Jesus.
Hans Cbristian Andersen 1832.

Når juletræet er tændt læses juleeuangeliet bøjt

1.

Dejlig er jordery

prægtig er Guds bimmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de faure
riger på jorden
går ui til Paradis med sang.
2. Tider skal komme,
tider skal benrulle,
slægt skal følge slægters gang;

aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
3. Englene sang den

først

for markens l4trder;

skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred ouer jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en euig frelser
B.S.

født!

Ingemann

185O

Måtte disse dejlige julesalmer altid leve i vort folks hukommelse.Vi har glædet
os over dem,lad dine børn og børnebørn opleve den glæde. Har du ikke selv
oplevet den, så prøvt Smid hæmningerne væk og syng.
Giv julen sit kristne indhold tilbage. Det er Guds fred til os. Det er hvile fra stress
og iag og hvad deraf følger.
Når julegaverne er pakket ud, spændingen er udløst, så lad os hØre - hvorfor vi
fik en gave? Husk, det handler ikke om den stØrste og dyreste gave . Det handler
om, at der var en, der elskede dig, derfor modtog du gaven.At give af kærlighed
er Guds væsen. Hvad han vil give denne aften, er fred.
Det handler ikke om den fred, som præsidenter og regeringer taler om og har talt
om i århundreder, hvor alt tilsyneladende bare bliver værre. Guds fred er en helt
personlig fred til det enkelte menneske. Det er en fred, som verdens ufred ikke
kan forstyrre, det er det, julens glædelige budskab handler om!
20

Lukas eaangeliet Kapitel 2
Og det skete i de dage, at der ud.gik en befaling fra kejser Augustus om at
bolde folketælling i hele uerden. Det uar den første folketælling, mens Kuirini,ls uar statbolder i Syrien. Og alle drog ben for at lade sig indskriue, buer til
sin by. Også Josef drog op fra byen It{azaret i Galilæa til Judæa, til Dauids b1t,
som bedder Betlebem, fordi ban uar af Dauids bus og slægt, for at lade sig
indskriue sammen med Maria, sin forlouede, som uentede et barn. Og mens de
uar d64 kom tiden, da bun skulle føde; og bun fødte sin sØn, den førstefødte,
og suøbte ham og lagde bam i en krybbe, for der uar ikke plads til dem i herberget.'I den samme egn uar der lryrdeq som lå ude på marken og ltoldt natteuagt ouer deres bjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens heiligbed
strålede om dem, og de bleu grebet af stor frygt. Men englensagde til dem:
"Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal uære for bele folket:
I dag er der født jer en frelser i Dauids by;ban er Kristus, Herren. Og dette er
tegnet, I får: I skal finde et barn, som er suøbt og ligger i en krybbe." Og med 6t
uar der sammen med englen en bimmelsk hærskare, som loupriste Gud og
sang: ,Ere uære Gud i det bøjeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds
uelbebag! Og da englene baude forladt dem og aar uendt tilbage til bimlen,
sagde l4trderne til hinanden: "LAd os gå ind til Betlebem og se det, som er sket,
og som Herren har forkyndt os." De skyndte sig derben og fandt Maria og Josef
sa.mmen med barnet, som lå i krybben. Da de haude set det, fortalte d.e, buad
der uar bleuet sagt til dem om dette barn, og ølle, der hørte det, undrede sig
oue4 buad t4trderne fortalte dem; men Møria gemte alle disse ord i sit bjerte
og grundede ouer dem. Så uendte l4trderne tilbage og priste og louede Gud for
ølt, buad de baude børt og set, sådan som det uar bleuet sagt til dem."
Lad også os gemme disse ord i vore hjerter:
"Så højt elskede Gud aerden øt ban sendte sin Søn til uerden
Ikke for øt dømme uerdery men for øt frelse tserden".
Det er et ord til alle, der vil tage imod ham!

RIGTIG GOD JT.]LEAFTEN
. MEN HUSK AT FESTEN
ER IKKE FORBI.
2l

Juledag og 2. julcdøg
Disse juledage har hædersgæsten sat os stævne henne i kirken, og så har vi i de
dage rig lejlighed til at være sammen.Nle de travle hverdage venter på os, så lad
os bruge juletiden sammen med hinanden og sammen med bØrnene.
Luk forTV og lad os være nærværende hos vore børn. Gå ud i naturen, glæd jer
sammen over Guds skaberværk. Lad børnene opdage den sammen med jer.

Og så er der jo tradition for julelegene og julehistorierne
Har vi mon glemt dem?
Vi tror måske , at børnene hellere vil se TV, men prøv med skakbrættet, matadors
pillet,ludo eller lignende . - Gammeldags siger I måske. - Lad det komme an på en
prøve! Støv iuletraditionerne af, så de ikke går i glemmebogen.Jeg er sikker på,
at børnene vil elske at væte sammen med jer
forældre og I vil genopdage glæden ved at være barn sammen med bØrnene.
God juleferie!
.

Birtbe Thordsen

og Alice

Normann.

Nytår
Efter den gregorianske kalender er beregningen af årene fastsat ud fra Jesu fødsel, således at der er et "før" og et "efter" Kristus. Derfor kaldes det nye år "Anno

Domini" :Herrens

år.

I.Vær aelkommery Hercens år,

3.Yær velkommen, Herrens år,

og velkommen herhid!

og velkommen herhid!
Fredens Gud! den livsalige fred
du skænke vort land til at blomstres ved!
Velkommen, n1tår, og velkommen her!

Sandheds Gud! Lad dit hellige ord

oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

2. Vær uelkommen, Herrens åt;
og uelkommen herbid!
Nådens Gud! lad dit solskin i vår

4, Yær yelkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fader-Gud! os til glæde og gavn
nytåret henskride i Jesu navn!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

os skænke på marken et gyldent år!
Velkommen, n1.tår, og velkommen her!

Grwndtuig 1849

Julcleg og busuelsignelse:
Alle tager hinanden i hånden og danser i en lang kæde gennem hele huset imens
man synger'. "NLt er der jul igen og nu er det jul igen og julen uarer lige til
påske. Nej det er ikke sandt, nej det er ikke sandt
for ind imetlem kommer
fasten". Den dansende kæde bevæger sig ind i alle rum, kamre, værelser og udhuse, for at bringe julens velsignelse og glæde ud i det yderste hjørne af hjemmet.
Dansen er til stor glæde for både børn og gamle.
Rolf Slot-Henriksen

1. Der er et yndigt land"
det står med brede bøge

3. Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og lgvet står så grØnt;
og ædle kvinder, skønne mØer
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer.

nær salten Østerstrand;
det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal.

2. Der sad i fordums tid

4. Yort Dannebrog er smukt,
det vifter hen ad havet
med flagets røde bugt.
Og stedse bar sin farve hvid,
dit hellig kors i blodet,
O Dannebrog! i strid.

de harnisklædte kæmper,

udhvilede fra strid;
så drog de frem til fjenders men,
nu hviler deres bene
baghøjens bautasten.

5. Vort sprog er stærkr og blødt,

vor tro er ren og lutret,
og modet er ej dødt.
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen o*^
oehtenscbkiser
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Hellig B kongor
Hellig J kongers øfien den Sjønuør.
Hellig J-konger, den 6. januar.
Hvornar slutter julen og hvordan fejrer man Hellig 3-konger? Nogle mener, at
julen varer lige til påske. Men børnesangen siger jo: "Nej det er ikke sandt, nej
det er ikke sandt, for ind imellem kommer fasten".
Julens sidste dag er Hellig l-konger. Den er en selvstændig Helligdag. Det er samtidig den dag de fleste smider juletræet ud. For hellig 3 kongers vedkommende
er det især den foregående aften, som fejres,ligesom det er tilfældet med fuleaften, hvor man tyvstarter den 24. om aftenen.
5.

januøa Hellig J kongers øfien:

Hellig 3-kongers aften kan passende blive en god afslutning på julen og en god
indgang for familien til det nye år. Det er en gammel skik, at tænde et tredelt
Hellig l-kongerslys på trettendedagen efter jul.Af samme grund kaldes dagen
også "trettendedag dag jul". Men almindeligvis sker det den 5.1. om aftenen.
Nogle tænder også blot tre lys, en for hver af de hellige tre konger, som kom til
Jesusbarnet med gaver. Her er der tale om Det nye Testamentes beretning om
"nogle vise mænd fra østerland". Disse tre får siden hen navnene Kasper, Melchior og Baltasaq som kommer med henholdsvis guld, røgelse og myrra som gaver.
Hellig l-kongerstraditionen er, at man læser historien hos Mathæus (2.kap) om
de vise mænd, synger salmen "Dejlig er den Himmel Blå", og hygger sig med sig
selv eller børnene, indtil de tre lys er brændt ned. Når det sidste lys slukkes, er

julen slut.
I dag kan man atter købe de særlige trearmede lys, som brænder med tre flammer.Tidligere indstøbte man i delingspunktet et stykke gåseler med krudt i. Når

flammen brændte ned til dette sted slukkedes lyset med et knald, og så var julen
slut. Hellig- trekongersaften, dvs. den 5.jan.om aftenen kan være en kærkommen
lejlighed til at påbegyndte det nye ir ph en god måde og samles med børn eller
familie til en traditionsrig hyggestund.
Hellig I kongersaften er traditionelt den sidste aften i julen, hvor man disker op
med et særligt lækkert måltid og hygger sig med slik og kager.

6jønuør, Hellig 3 kongers døg
Ofte klæder man bØrnene ud som konger med kongekroner, hvilket man kan
gøre i børnehave og i hjemmet. Balthasar males sort i ansigtet. Han var iflg. traditionen sort og kom fra Etiopien. Han skænkede rtølge traditionen Jesusbarnet
myrra. Casper skænkede røgelse , medens Melchior skænkede den nyfødte Frelser guld.

Hellig tre kongers optogene møder vi I Danmark i dag desværre kun i børnehaver, skoler og kirker for eks. til familiegudstjenester. Dagen blev som officiel hel24

ligdag afskaffet af Struens ee i l77o kort før han blev halshugget for forræderi mod
kongen. Men festen fortsatte uanfægtet.Indtil kort før 1900 drog der stadig gennem mange landsbyer et optog. Forrest gik de hellige 3 konger klædt i hvide klæder og med kroner på hovedet. Enten bar de selv hver en papirstierne med lys i
eller der gik forrest en stjernebærer. Bagefter kom et følge.En ung pige, der skulle
forestille jomfru Marie, var til hest. I en sivrugge bar hun Jesusbarnet.Ved siden af
gikJosef med stav. Herefter fulgte en grum person: den onde kong Herodes, der
var ansvarlig for barnemordet samt hans soldater med stænger eller sværd. Endvi
dere gik i optoget Marias forældre Simeon ogAnna.I slutningen af optoget drog
forrædderen Judas med pengesækken som illustration pi,athan elskede pengene
og materialismen m€re end Gud. Optoget drog gennem landsbyen og overalt gav
man dem smågaver eller de blev budt ind.Judas kunne også modtage småmØnter i
sin pose. Sammen kunne de synge julesange og n)'tårssangen.
Optoget i dag sker typisk i skolen, i børnehaven eller i en forretningsgade. Børnene ser hen til denne dag.Typisk lader man et barn gå forrest som stjernebærer.
Stjernebæreren har stjernen på en lang stang. Kongerne følger syngende efter
stiernen. Kongerne kan typisk kaste slik ud til børnene som gaver til alle som vil
følge dem.

Rolf Slot-Henriksen

Hvad kan jeg læse højt eller genfortælle?
Møttltæus 2.1-12
Dø Jesus uør født i Jud.æø i kong Herodes døge, se, dø kom d.er nogle
uise mændfrø Østerlønd tilJerusalem og spurgte. ,,Huor er jød.ernes
nyfødte konge? For ai bar set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede bøm". Da kong Herodes børte det, blea ltønJorfærdet, og beteJerusølem med bam- Og høn sammenkaldte ølle ypperstepræsterne ogfotkets
skrifikloge og spurgte d.em, baor Kristus skulte fødes. De suørede bam:
"I Betblebem iJudæø. For sålcdes er der skreuet ued profetetu "Iht Betttlehem i Judøs løn4 du er på ingen måde den mind.ste bløndt Jud.as
fyrster. Frø dig skøl der udgå en bersker, som skøl uogte mitfotk, fsrAel,,.
Så tilkaldte Herodes i øl bemmeligbed de uise mænd. og forltørte dem ind.gående om' baornår stjernen høude aist sig. Og bøn sendte d.em tit Betblebem og sagde: "Gå ben og spørg jernøjefor om børnet; ognår i børfundet det, så giu mig besked, for øt også jeg køn komme og tilbede det,,. Da
de baude børt på kongen, tog de øf sted, og se, stjernen, som de bøude set
gå op, uørforøn dem, indtil den stod stitle ouer det sted., buor barnet aør.
de så stiernen, t)ar deres gl.æd.e meget stor. Og de gik ind i ltuset og
"D7
så børnet og dets mor Mørtø, og de føldt ned. og titbad det, og de åbnede
for deres gemmer og frembør gauer til det, guld. røgeke og rnyrrø. Men i
drømme fik de en åbenbøring om ikke øt tage titbøge til Herod.es, og de
aendte bjem til d.eres lønd ød en ønden aej.
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Sange

til den 5. om aftenen og til den 6. t.:

1. Dejlig er den himmel bki,
lyst det er at se derpå,
buor de gjtldne stjerne blinke,
buor de smile, huor de uinke
os fra jorden op til sig.
2. Det uar midt i julenat,
buer en stjerne glimted mat,
men med 6t der bleu at skue
6n så klar på himlens bue
som en lille stjernesol.
3. Når den stjerne lys og blid
sig lod se ued midnatstid,
uar det sa.gn fra gamle dage,
at en konge uden mage
skulle fødes på uor jord.

4.Vise mænd

fra Østerland

drog i uerden ud på stand
for den konge at oplede,

pr

den konge at tilbede,
som uar født i samme stund.
5. De bam fandt i Dauids hjem,
de ham

fandt i Bethlebem,

uden spir og kongetrone,
der kun sad en fattig kone,
uugged barnet

i

ist skød.

6. Stjernen ledte uise mænd

til uor Herre Kristus

ben;

ui har og en ledestjerne,
og når ui den følger gerne,
kommer ui til Jesus Krist.
7. Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede uild,
er bans guddoms-ord det klare,
som ban os lod åbenbare

til at lyse for

uor fod.
Gtwndtuig 1810.
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